
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA 119! CHU NGHIA VLT NAM 
THANH PHO DA NANG Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

So:L9Ag/KH-UBND Dà Nng, ngthy octhangcnain 2020 

KE HOACH 
Trin khai thçrc hin h trq ngtrô'i dan gp khó khán do di dlch COVID-19 

theo Nghj quyêt so 42/NQ-CP và Quyêt d!nh  so 15/2020/QD-TTg 

Thixc hin Nghj quyt s 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa ChInh phü v các 
bin pháp ho trç ngui dan gap kho khán do dai  djch COVID- 19 (Nghj quyêt so 
42/NQ-CP) Va Quyet djnh so 1 5/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu t'LrOng 
ChInh phü ye thirc hin các chInh sách h trq ngui dan gp khó khãn do dai  djch 
COVID- 19 (Quyet djnh so 1 5/2020/QD-TTg), Chü tjch UBND thành phô Dà Nãng 
ban hành Kê hoach vâi các ni dung sau: 

I. M!JC filCH, YEU cAu 
I. W1UC alCfl 

- To chirc thirc hin các chInh sách h trçi ngithi dan gp khó khan do dai 
djch COVID-19 trén dja bàn thành phô Dà NAng; 

- Phân cong trách nhim cho các ca quan, dcm vi to chirc thirc hin day dü, 
rO rang, tao diêu kiên cho viêc h tro duçic den ngi.thi dan nhanh nhât và dam bâo 
dung quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Yêu cu 

- Cong tác pMi hap giCa các dja phuang, dan vi cht chë theo trmnh tr, quy 
djnh; không dé chông chéo, chm tiên d; 

- Trin khai kjp thyi, diing di tuang, dung mrc h trçi, dam báo cong khai, 
rninh bach, không dé sot dôi tng và không dé igi diing, trc Igi chinh sách. 

II. DO! ThONG VA PHhM vi AP DUNG 

1. Di tirçng áp ding 

- Theo quy djnh tai  Nghj quyt s 42/NQ-CP và Quyt djnh s 15/2020/QD- 

- DM tuçlng khác ngoãi quy djnh cüa Trung uang: 

+ Môt s nhórn ngui có công, bão tn xã hôi däc thu cüa thành ph& 

+ Giáo vien, nhân vién lam vic tai  các ca s giáo diic ngoài cong Ip cüa 
bc h9c mârn non và phô thông; 

+ Lao dông không có giao kt hop dng lao dng bj mt vic lam ngoài 
danh miic các cong vic theo diem c khoân I diêu 7 Quyêt djnh so I 5i'2020/QD-
TTg cüa Thu tithng ChInh phü. 

2. Phm vi áp dyng: Trén dja bàn thành ph Dà Nng. 

111. N 9 ! DUNG THUC HIEN 

mm 
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I. Ni dung và các btróc thtyc hin 

a) H trçx ngithi có cong vài cách rnng; ng.thi thuc h nghèo, h cn 
nghèo và dOi tixgng bão trçi xã hi theo Quyêt djnh so 1 5/2020/QD-TTg 

- LTBND phung, xà: Can cü danh sách ngithi có cong hithng trci cap hang 
tháng cOa tháng 4/2020(theo Nghj djnh sO 31/2013/ND-CP), 1p danh sách theo 
Mãu sO 05; danh sách doi urcing bâo tra xã hi hithng trçY cap hang tháng cüa tháng 
4/2020 (theo Nghj dinh 136/2013/ND-CP), 1p danh sách theo Mâu so 07; danh 
sách ho nghèo, hO can nghèo duc UBND thành phô phe duyt, 1p danh sách theo 
Mãu 08 và Mâu 09. Chông tring theo Hithng dn so: 3400/HD-SLDTBXH ngày 
16/4/2020 cüa Sâ Lao dOng - Thuung binh vâ Xã hi; giri cho phông Lao dng - 
Thticmg binh va Xã hi thâm djnh, trInh ChO tjch UBND qun, huyn phê duyt. 
Riêng danh sách ngixäi có cong trInh Chü tjch UBND thành phô phé duyt. Dôi 
vi h nghèo, cn nghèo phát sinh tir tháng 01 den tháng 4/2020 giao UBND các 
dla phi.rcing xern xét h trç. 

Chü tjch UBND thành phô giao cho Chü tjch UBND qun, huyn thârn djnh, 
phê duyt danh sách dôi tiiçng bão trçl xã hi và danh sách h nghèo, h ctfl 

nghèo; 

- Can cir Quyêt djnh s 1485/QD-UBND ngày 24/4/2020 cüa UBND thành 
phô ye phê duyt kinh phi h trçY cho các dOi tilçrng gp khó khán do di djch 
Covid-19; Chü tjch UBND qun, huyn chi dao  các phông chuyên mon phôi hçp 
vi biru diên triên khai chi trâ; 

- Riêng các di tuçlng dc thu cüa thành ph ngoài danh sách các dôi tuvng 
nêu trén, sau khi ducic kS'  hçp HDND thành phô bat thu&ng thông qua, dir kiên 
giu'a tháng 5/2020, Chü tjch UBND thành phô giao cho Chü tjch UBND qun, 
huyn thâm djnh, phê duyt danh sách dôi ti.rçYng gui Sâ Lao dng - Thucxng binh 
va Xã hi tong hop trInh UBND thành phô quyêt djnh. Can cur Quyêt djnh cüa 
UBND thành phô v phê duyt, sO h.rcing kinh phi h trq cho các dôi ti.rçing dc 
thü, Chü tich UBND quân, huyn chi d?o  các phông chuyên mon triên khai chi trâ. 

b) H trçY h kinh doanh cá th tam ngurng kinh doanh 

- UBND phung, xà trin khai cho h kinh doanh cá th bj tarn ngüng kinh 
doanh t1r ngày p1/4/2020 có doanh thu khai thuê duói 100 triu dong/nãm, xác 
djnh tai  th&i diem ngày 15/01/2020 theo quy djnh cüa pháp 1ut quãn 1' thuê, kê 
khai giay dê nghj ho trg theo Mu so 02; tO churc niêm yet cong khai 2 ngày lam 
vic tai  trii sâ UBND phuthng, xã; xácnhn ye tam ng11ng kinh doanh và Ip danh 
sách gui Chi ciuc Thuê qun, huyn thâm dinh (trong vOng 2 ngày lam vic), trinh 
UBND qun, huyn; 

- Trong vông 3 ngày, UBND qun, huyn rà soát thm djnh, gri S Lao 
dông - Thuong binh và Xà hi tong hop trmnh Chü tjch UBND thành phô phê duyt 
clanh sách và kinh phi h trq; 
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- Sau khi Chü tjch UBND thành ph phé duyt danh sách; Sà Tài chInh can 
cir vao danh sách drçic duyt cO trách nhim 1rng kinh phi cho Phông Tài chInh - 
Kê ho?ch qun, huyên dê to chic chi trâ cho tirng phung, xã. 

c) H trq ngithi lao dng bi chm drt hçp dng lao dng, h9p dng lam vic 
nhung khOng dü diêu kin hi.rOng bâo hiêm that nghip 

- UBND phi.thng, xa hiicng dn cho ngi.thi lao dng Co giao kt hcp dng 
lao dng hoc hcp dông lam vic tri.râc thai diem ngày 01/4/2020 vã dang tham gia 
báo hiêm xã hôi bat buôc; châm dirt hop ctông lao dng hoc hop dOng lam vic tr 
ngày 01/4/2020 den hêt ngày 15/6/2020 nhung không dü diêu kin hrnng trcy cap 
thâtnghiêp; không cO thu nhp hoàc thu nhp thâp hon müc chuân cn nghèo theo 
chuân quOc gia lam dê nghj trçl cap theo Mu sO 03, giri UBND phix0ng xã; 

- UBNID phthng, xã rã soát, xác nhn mrc thu nhp ttng hop danh sách 
trInh UBND qun, huyn thâm djnh (trong vOng 2 ngày lam vic), gui S& Lao 
thng - Thucng binh và XA hi tOng hop trInh Chü tjch UBND thành phô phê duyt 
danh sách và kinh phi ho trçi; 

- Sau khi Chü tjch UBND thành ph phê duyt danh sách; Sâ Tài chinh can 
Cu vào danh sách thrçc duyt có trách nhim rng kinh phi cho Phông Tài chinh - 
Kê hoach qun, huyn dé to chirc chi trâ cho t&ng phu&ng, xã. 

d) H trq ngithi lao dng không cO giao kt hqp dng lao dng bj m.t vic 
1 am 

- UBND phuOng, xã huâng dn ngthi lao dng khOng có giao kt hgp dông 
lao dng (lao dng tr do) b mat vic lam và không CO thu nhp hoc có thu nhp 
thâp hon m'c chuân cn nghèo theo chuân quOc gia; 

+ Cu trü hop pháp tai  dja phuong; 

+ Thuôc lTnh vrc phi nông nghip, lam mt trong nhüng cOng vic sau: Ban 
hang rong, buôn ban nhO lé không CO dja diem cô djnh; thu gom rác, phê lieu; bôc 
vác, van chuyen hang hóa; lái xe mô to 2 bánh chu khách, xe xIch 10 chô khách; 
ban lé ye so luu &ng; t1r lam hoc lam vic tai  các h kinh doanh trong linh virc an 
uông, luu tr11, du ljch, chäm soc süc khOe; lam vic tai  các cci sâ giáo dic ngoài 
cOng 1p cüa bc mârn non và phO thông. 

Ngoài các dM tuçlng trên, UBND thành ph giao UBND qun, huyn khân 
truong râ soát, tOng hop trinh UBND thanh phô de xem xét ma rng cOng vic, 
ngành nghê ducic ho trV. 

+ Nguai lao dng bj rnt vic lam d ngh h tr theo Mu s 04, gui UBND 
phuO'ng, xâ sau ngay 15 hang tháng; UBND phuông, xã to chuc niém yet cong 
khai 2 ngày lam vic tai  tri sâ UBND phuang, xä, cO sir giám sat cüa dai  din các 
tO chüc chInh trj - xâ hi va cOng khai vOi cong dOng dan Cu; tong hp danh sách 
nguai lao dng dü diêu kiin  gui UBND qun, huyn; 
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- UBND qun, huyn thãm djnh (trong vông 2 ngày lam vic), güi Sä Lao 
c1ng- Thuung binh vâ Xã hi trInh Chü tjch UBND thãnh phô phê duyt danh 
sách dôi tiiçing và kinh phi ho trç; 

- Sau khi Chü tjch UBND thành ph phé d.uyt; Sà Tài chInh can cir vào 
danh sách duçic duyt co trách nhim trng kinh phi cho Phông Tài chInh - Kê 
hoach qun, huyn dé to chi'rc chi trâ cho tüng phung, xà. 

d) H trçl nguñ lao dng tam  hoãn thirc hin hçp dng lao dng hoc nghi 
vic khOng hithng luang 

- Doanh nghip có dü diu kin t?i  dim 3 Diu 1 Ching I Quyêt djnh sO 
1 5/2020/QD-TTg, 1p danh sách ngtthi lao dng tam  hoãn hqp dOng lao dng, nghi 
không h.rnng trong thi han  hqp dông lao dng, tir01 tháng lien t11c tr len tInh tü 
ngãy 01/4/2020 den hêt ngây 30/6/2020; dang tham gia báo hiêm xã hi bat buc 
tInh den thi diem ngay truâc khi tam  hoàn thrc hin hp dông lao dng hoc nghi 
vic không hithng hwng, co xac nhn cüa co quan bâo hiêm xã hi và to chüc 
cong doàn (nêu cO) theo Mâu so 01 giri UBND qun, huyn ncyi dt tri si. UBND 
quân, huyên thârn djnh (trong vông 3 ngày lam vic), giri So Lao dng - Thixcmg 
binh và Xã hi tOng hçp trInh Chü tjch UBND thành phO phê duyt danh sách và 
kinh phi ho trçl; 

- Sau khi Chü tjch UBND thành pM phê duyt danh sách và kinh phi M trg; 
SO Tài chInh can ci.r vào danh sách diiçc duyt có trách nhim Ong kinh phi cho 
Phông Tài chInh - Kê hoach qun, huyn dê to chirc chi trã cho dOi tiiçlng. 

e) H trV nguOi sO diing lao dng vay vn dê trã h.rong ngOng vic dôi vOi 
nguOi lao dng 

- Chm nht ngày 05 hng tháng, nguOi sO diing lao dng có dü diu kin 
t?i Dieu 13 Chucrng VI Quyêt djnh sO 1 5/2020/QD-TTg có nhu câu vay vOn, l.p ho 
so dê nghj xác nhn dôi tuqng duçic hi.rOng chInh sách vay vOn dê trã 1uong ngiimg 
vic theo Mu so 11 kern theo danh sách nguOi lao dng bj ngOng vic do ãnh 
hiOng cüa djch COVID- 19 theo Mu sO 12, gOi UBND qun, huyn noi có tri sO 
hoc chi nhánh, van phông dai  dién, dja diem kinh doanh hoc noi cu trü (dôi vOi 
h kinh doanh, cá nhân); 

- UBND qun, huyn, thâm djnh, tng hçp danh sách theo Mu 13 và Mu 
14, gOi SO Lao dng - Thuong binh và Xã hi tOng hp trinh Chü tch UBND 
thành phO quyêt djnh phê duyt. Sau khi phê duyt gOi ket qua phê duyt cho 
ngixOi sü diving lao dng vã Chi nhánh Ngân hang ChInh sách xã hi thành phô 
trien khai cho vay theo huOng dan tai  Diêu 15, 16, 17 và 18 cüa Quyêt dnh so 
1 5/2020/QD-TTg. 

2. Môt s bin pháp cMng trüng di tiryng khi giãi quyêt ho trçr 

a) CMng trüng dôi tuclng di vOi các danh sách phé duyt 

- DM vOi các nhóm di tuçing nguOi có cOng; dôi tuçing bão trcl x hi; 
ngu'Oi thuôc ho nghèo, ho cn nghèo, lay danh sách nguOi có cOng lam gOc dê 
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chông tr1ng dôi vâi dôi nrçng bão tro xâ hôi, lay nguôi thuc h nghèo, cn nghèo 
chông tring vâi danh sách ngui có cong vâ dôi tucmg báo trç xã hi; 

- Dái vii ngu&i lao dng không có giao kt hcp dng lao dng bj mat vic 
lam có ncii tm trü vâ thithng trü khác nhau ngoài thành phô Dâ Näng; nêu dê nghj 
huOng ho tro t?i non thi.thng trü thI phâi Co XáC nhn cüa UBND cUa pht.ring, xã 
noni tm trü ye viêc không de nghi hix&ng các chInh sách theo Quyêt djnh 
1 5/2020/QD-TTg và nguqc 1i. 

b) Giãi quyt chng tr1ng các nhóm ngrYi lao dng vOi các dôi tuçrng nguôi 
có cong. dOi tuang bâo trq xã hôi va ngi.ri thuc h nghèo, h cn nghèo 

Nu danh sách các nhóm di ti.icrng duonc hung chInh sách h trcl ti khoán 
b, c, d, d, diem 1 Muc III Ké hoach nay trüng vâi các danh sách t?i  khoàn a diem 1 
Muc III thI chi dizonc hithng khoãn chênh 1ch cOn li. 

Vi d: DM tuo'ng a khoãn c ducic hi.thng 1.000.000 dông cüa tháng 4, nêu 
trilng vi danh sach ngithi cO cOng thI chi ducc hmmg OOMOO dng (1 .000.000 
dông dixoc hu&ng - 500.000 dng dã nhn cüa tháng 4, con I?i  500.000 dOng); nêu 
tthng vai danh sách nhân khau h nghèo, ho cn nghèo thI chi di.rcic hthng 
750.000 dông (1.000.000 dông duoc hu&ng - 250.000 dOng dã nhn cüa tháng 4, 
cOn 1i 750.000 dông). 

IV. TO CHIC THçC HIN 

Chü tjch UBND thành pM üy quyn S Lao dng - Thuonng binh và Xã hi 
thành 1p to giñp vic triên khai Ké hoch nay. Trong do, lãnh dao  Sâ Lao dng - 
Thuong binh vâ Xã hôi lam To tru&ng; giao cho các ngành, dja phuonng.thirc hin 
các nhiêm vi sau: 

1. S& Lao dng - Thirong binh và Xã hi 

- Tharn mu'u cho UBND thânh pM trin khai thirc hin Kê hoach nay, theo 
dOi, don dOe các don vj, dja phuong thrc hin; 

- Tharn mu'u UBND thânh pM quyt djnh hoc d xuât trInh Hi dông nhân 
dan thành phô M trq bang kinh phi ngân sách thãnh phô cho mt so nhOm dôi 
tu'ong khác gap khO khän do di djch COVID- 19 trên dja bàn thành phô ngoài quy 
djnh cüa Trung uang. 

-PhM hp tO chic trin khai, tuyên truyn các chInh sách duc quy djnh dn 
toàn the ngixai dan, doanh nghip nhât là ye dOi tucYng, tiêu chuân, diêu kin và hO 
so duçic hi.râng chInh sách cüa các nhOm; 

- PMi hcp tin hành Mng hçrp s hrqng, kinh phi các nhóm dôi tuçYng, trong 
toàn thành phO; dông thai näm tInh hInh dôi tuqng lao dng bj ãnh huang trong 
các tháng 5 yà tháng 6 dé kjp thai báo cáo UBND thành phô; 

- Thuang xuyên kim tra, M tra v chuyên môn, nghip vii cho các dja 
phuong trong qua trInh to chrc thirc hin; 
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- Phi hcTp v9i UBMTTQVN thành pM d giám sat qua trInh thirc hin ho 
trçY; 

- H.ng tun tng hçp báo cáo Chü tjch UBND thành phô (vao chiêu thir 6 
hang tuân). 

2. S& Tài chInh 

- Tong hçip kinh phi thrc hin trong toàn thành ph& tham mi-ru TJBND thành 
phô bô trI kinh phi dé thuc hiên ho trG; dông thii giao dr toán cho các dja phuong 
thrc hin chi trá kjp thi cho các dôi tu'çlng; 

- Hi-rang dn các dja phi-rang v thu tuc chi trâ, thanh quyêt toán; thu tic thu 
hôi dôi vri nhrng tri..thng hqp cap sai dôi ti-icing, cap trüng và np trâ kinh phi; 

- Tham mu-u Chü tich  UBND thành pM trInh B Tài chinh cap bô sung kinh 
phi theo quy djnh; 

- Hi-rang dn Cong ty TNHH 1 thành viên X s kin thit và Dch vii In Dà 
Nang ho trg cho ngi-rai ban lê xô so li-rn dng. 

3. Chi nhánh Ngân hang ChInh sách xa hi thành pM Ba Näng 

Chü tn trin khai và hixâng dn các doanh nghip, ngi-thi sr dung lao dng 
vic thirc hin chInh sách vay von dé trã hrcmg ngüng vic dôi vâi nguôi lao dng. 

4. Bão hiêm xã hi, Cic Thuê thành phô 

Can cr chüc näng, nhim v11 di-rqc giao, chi dao  Báo him xã hi, Chi cic 
Thuê các qun, huyn dôi chiêu, thâm tra, xác nhn tInh chInh xác cüa ho so theo 
biêu mâu kern theo Quyêt djnh so 15/2020/QD-TTg, thirc hin quy trInh thu tiic 
cho các nhóm dôi ti-icing lien quan, dam báo dung quy djnh. 

5. S& Thông tin và Trnyên thông 

- Thirc hin kip  thai vic hi-rang dn các co quanabao  chI, Dài truyn thanh 
qun, huyn và h thông thông tin co sâ thành phô tuyen truyên, däng tái các van 
ban quy djnh ho trq cüa Trung i-rang, kê hoach, hi-rang dan cüa thành phô den các 
to chirc, cá nhãn và nhân dan; 

- Chun bj ha tang k5 thut, phic vli các hi nghj trrc tuyn hithng dn vic 
ho trg cho các dja phi-rang (neu có); 

- Chi do Tng dài 1022 cüa thành pM tip nhn thông tin và phôi hçrp vâi 
To giüp vic cUa S Lao dng - Thi-rcing binh và Xã hi kjp thai giãi dáp thäc mac 
các ni dung lien quan den chInh sách M trçr ngi.rai dan bj ánh hi-rang bài djch 
Covid-19 trén dja bàn thành phô. 

6. Các s&, ngành lien quan cüa thành phô. 

PMi hçip vOi Sâ LDTBXH hi-thing din, giãi dáp các chInE sách dn các dôi 
tu-çrng thuc linh virc sà, ngành quãn l. 
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7. Dài Phát thanh - Truyn hInh Ba Nng, Báo Ba Näng, Cong Thông 
tin din tu' thành ph 

To chirc tuyên truyn kip thyi các van bàn quy djnh cüa Trung ixcrng, thành 
phô lien quan den thc hin chInh sách nay. 

8. Kho bic Nhà ntro'c Ba Nng 

Chi do Kho bac  cac qu.n, huyên phi hçTp vi các Co quan, don vj lien quan 
sr diing kinh phI,chi trâhô trçl dôi wang gp khó khän do di djch COVID-19 tren 
dja bàn thành phô Dà Nãng. 

9. Be nghj UBMTTQ Vit Nam thành phô và các to chuc thành viên 

Co K hoach chi do hu&ng dn UBMTTQ Vit Nam, các t chrc thành 
viên các cap to chirc giám sat tü qua trInh triên khai xac djnh dôi tuçing, 1p danh 
sách den vic chi trâ và thanh toán theo quy djnh. 

10. Dê ngh Lien doàn Lao dng thành ph 

Chi dao  Cong doàn Co sr xác nhn danh sách lao dng tam  hoãn thirc hin 
hcip dông lao dng hoc nghi vic không hu&ng lu'cxng. 

11. UBND các qun, huyn 

- Can cir Nghj quyt s 42/NQ-CP, Quyt dnh s 15/2020/QD-TTg và Ké 
hoach cüa Chñ tjch UBND thành pho chi dao  các ngành, dja phucing day manh 
cong tác thông tin, tuyen truyên den các to chirc, Ca nhân và toàn the ngui dan 
trên dia bàn; 

- Chü tjch UBND qun, huyn thm djnh, phê duyt danE sách dôi tixçlng 
báo trq xà h)i và danh sách h nghèo, h cn nghèo và các dOi tu'çYng dc thi cüa 
thành phô; 

- T chirc trin khai thirc hin và phân công, giao nhim vi,i ci the cho trng 
nganh có lien quan, các phiing, xã nghiêm tue thrc hin dam bào diing theo tinh 
than chi do cüa Trung u'ong và cüa thành phô; bô trI can b và noi tiêp nhn ho so 
dê nghi ho tro thun igi, khoa hoc. Kiên quyet xi:r 1' nghiêm nhthig trithng hqp sai 
phm, lçii diing chInh sách triic Igi cá nhân, tham 0, tham nhUng, lang phi, lvi Ich 
nhOm hoc gay khó khàn cho các dôi tuçYng; 

- Chi do các phumg, xã can cir quy djnh, thành 1p T thAm djnh h so lien 
quan den ngithi lao dông theo thâm quyên phân cap (co câu thành phân gôm: 
UBND, can b chuyên tréch phii trách dôi ftrqng, UBMTTQ, các doân the Va to 
dan phô... chçn can b am hieu cac dôi tugng, sat vOi thrc té d dam baa qua trInh 
xác djnh dôi tugng, thâm dnh ho so chat chë dung quy djnh); 

- Chi dao  phông Lao dng - Thuong binh và Xà hi thm djnh ho so nhanh 
chóng, trInh Chü tjch UBND qun, huyn phê duyt; 

- K.hn truong rã soát các di tuçing thi.rc sir khó khän a dja phu'ang lam các 
cong vic không thuc các nhóm ngành nghê quy djnh t?i  Quyêt djnh so 
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I 5/2020/QD-TTg và K honh nay dé tong hçp báo cáo, dê xuãt Chü tjch UBND 
thành phô xem xét, quyêt djnh ho trg; 

- Chü dng sü diing các ngun kinh phi dir phông ngân sách dja phi.rong 
(qun, huyên; phithng, xà) và qu5 dir trQ tài chInh dja phuong, nguôn cãi cách tiên 
Iu'ang cOn du de thrc hin, báo cáo UBND thành phô. 

Trén day là K hoach trin khai thuc hin quy dlnh  v các bin pháp ho trçY 
nguäi dan gp kho khän do dai djch COVID-19 trên dja bàn thành phô DàNAng. 
Trong qua trmnh thuc hiên, các dan vj, dia phuang gp khó khan, vung mac, kjp 
thai báo cáo UBND thành phô dê chi d4o./. 

J\10j ,zhâiz: 
- Bô LDTBXH; 
- TT: TU. HDND 

UBND TP, UBMTL1'QVN TP; 
Q, h....,.. ..1, Tn 

- I_.'U, tJUflfl SA5U11 Li. 

- Bào hiêrn xà hôi TP; 
- Cc Thuê TP; 
- UBND qun, huyn; 
- CN NHCSXH TP; 
- Luu: VT, VHXH, SLDTBXH. 

6L 

U Trung Chinh 
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